
 نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

 حسین  بلکمک  خدیجه  1

 محمدرضا  بهرامی  صادق 2

 عبداله احمدزاده فرشید 3

 موسی احمدي زکیه 4

 علی یار احمدي محمد 5

 عطاء احمدي ساناز 6

 عباس احمدي  شنبه  7

 حمید احمدي طیفکانی زهره  8

 علی اخالقی رضا 9

 محمدمهدي  اردمهء طوبی  10

 غالم امیري نیا محمود 11

 دهدار انصاري فاطمه  12

 احمد  انصاري  طاهره  13

 حسین  ایزدپناه دهوسطی حورا  14

 فرهاد 15
آزادي قلعه عسکري 

 زاده
 اکبر

 عباس آشوري زاده عبدالرضا 16



 محمد آقا پگاه 17

 علی  باسره  مریم 18

 گل محمد بامري  مریم 19

 محمد بامري  حیدر  20

 مراد بامري نسب  هنگامه 21

 محمد بحرینی آمنه 22

 روح اله براتی راحله 23

 ابراهیم براهیمی قلعه قاضی یوسف 24

 حبیب اله بقایی غالمعباس  25

 مرادعلی  بهرامی  پرنیا  26

 هوشنگ بهزادي زهرا 27

 باران پریتقی نژاد محمد 28

 جالل پیروي منش ذکریا 29

 اکبر تاجیکی سعید 30

 غالمرضا تقوي صدف 31

 حسین جعفرزاده علی  32

 علی جعفري محمد 33

 موسی جعفري  زهرا  34

 حسن جاللی محمد 35

 مسعود جمالی معز آبادي علیرضا 36



 حسن حبش زاده محمد 37

 حسین  حبش زاده  محمد 38

 مصیب حسینی شهواري مجتبی 39

 اکبر خسروي  مهدي 40

 گشتاسب درستکار فروغ  41

 ابراهیم درویشی حسین  42

 علی درویشی نخل ابراهیمی فاطمه  43

 محمد  دریس  لیال 44

 مراد دهقانی جغدري محمد 45

 حسین ذاکري بلیلی فاطمه 46

 شنبه ذاکري فردي زاده محمد 47

 داود  رجبی پور  الهام  48

 احمد  رحمانیان  شکوفه  49

 اسداهللا رحیمی شهواري موسی  50

 خلیل رشیدان مریم 51

 علی رنجبر ابراهیم 52

 محمد رهرو تختی مریم 53

 باقر رئیسی زاده محمود  54



 علی رئیسی زاده نسیبه 55

 علی رئیسی گودوئی شیرین 56

 یحیی زارعی  احمد  57

 ابراهیم  زارعی سبهتی  مریم 58

 ابراهیم زنگنه سمیه  59

 مندنی  زنگی رسول  60

 موسی ساالري افسانه  61

 صادق ساالري معین  62

 هوشنگ ساالري جائینی فریده 63

 اسماعیل سعیدي علی 64

 احمد سفید کار اصغر 65

 عباس سلمانی فاطمه 66

 ابراهیم سلیمی مریم 67

 مسیب شمسی فاقلو مجتبی  68

 اسحق شهابی  مریم 69

 علی صادقی لیال 70



 آزاد صادقی افسانه 71

 رحمت اله طالئی  فاطمه  72

 عباس عباسی  محمد 73

 قلندر علیزاده جابري زهرا 74

 غالمحسین  غفوري  وحیده  75

 رضا فیروزي زاده راضیه  76

 سید هاشم قاضوي دوزین سیده  زهرا 77

 علی قریشی  حسن  78

 حمیدرضا کشفی آرین 110

 محمد کمالی علی 79

 محمد کوهکن اعظم 80

 ناصر کیا مهر احسان 81

 مقصود کیانی محبوبه  82

 حسن گل کار مریم 83

 احمد لطیفی نیا مهران 84

 غالم محبیان فر موسی 85



 غالم  محسنی ناظره  86

 ایرج  محسنی  فروغ  111

 اسحاق محمد رضایی خیراهللا  87

 حیدر محمدي فاطمه 88

 هادي محمدي محدثه 89

 حسین مرادي مرضیه 90

 علی آقا مربی حسین  91

 محمد  مشایخی عبدالرحیم  92

 عبدالواحد مصلحی محمد 93

 محمد فواد معینی هانیه 94

 احمد مالحی  غالمعباس  95

 مسعود مالئی عبدالواحد  96

 پرویز میرزایی نیا احسان 97

 صالح یوسف  میرگچینی  آمنه  98

 محسن ناصري  محمدرضا 99

 حسین نجفی پري ناز  100



 
 شیرزاد نظري میناب بابک  101

 حسین نعیم آبادي عبدالعزیز 102

 عبداهللا نمردي حسن  103

 بهروز نوروزي پریسا 104

 علی نوروزي جعفر 105

 محمد نیازمند مریم 106

 خلیل نیکزاد هدي 107

 حسین هدایتی کرد محبوبه  108

 محمد  هرمزي  علی  109

    


